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Ievads
Pārskats “5-Darbs” tiek iesniegts ik pēc četriem gadiem un šogad ir paredzēta tā
iesniegšana par 2014.gadu.
Tā kā līdz šim bija iespējams iegūt tikai daļēju informāciju no atskaites “Kopsavilkuma
dinamika ar nostrādāto laiku”, lai nodrošinātu pilnīgu atskaites “5-Darbs”
sagatavošanu, izveidota jauna atskaite “Pārskats par darba samaksas struktūru (5darbs)”.
Šajā instrukcijā aprakstīts kā jāveic datu konfigurēšana un atskaites “Pārskats par
darba samaksas struktūru (5-darbs)” sagatavošana.

1.

Datu konfigurēšana

Lai korekti aizpildītos dati “5-Darbs” veidlapas sadaļas B. Dati par darba ņēmējiem,
kuri bija darba attiecībās 2014,gada 31.oktobrī ailēs no 2. līdz 20., pirms atskaites
sagatavošanas, jābūt veiktai atbilstošai Horizon datu konfigurēšanai.
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1.1.

Dzimums un dzimšanas dati

2.aile – Dzimums.
3. aile – Dzimšanas dati.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes.
Šajās atskaites ailēs dati tiek aizpildīti atbilstoši Personas kartītes lappuses
Pamatdati laukos Dzimšanas datums un dzimums norādītajām vērtībām.

1.2.

Izglītība

4.aile – Izglītība.
Šajā atskaites ailē dati tiek aizpildīti atbilstoši Personas kartītes lappusē Statistikas
atskaitēm laukā Izglītība norādītajam kodam.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes.

Laukā Izglītība jānorāda kodu, kas atbilst augstākajam sekmīgi iegūtajam izglītības
līmenim saskaņā ar pielikumu "Izglītības līmeņu kodi veidlapas "Pārskats par darba
samaksas struktūru 2014. gadā" (5-darbs) B sadaļas 4. ailei".
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Izglītība

Kods

Paskaidrojumi

Zemāka par sākumskolas izglītību,
nav skolas izglītības

1

Nepabeigta sākumskolas izglītība, kā arī personas, kas nav
mācījušās skolā, neatkarīgi no prasmes lasīt un rakstīt.

Sākumskolas izglītība

2

Pabeigts mazāks klašu skaits, nekā nepieciešams
pamatizglītības līmenim, taču līdz 2005. gadam pabeigtas
vismaz 4 klases, no 2006. gada – 6 klases.

Pamatizglītība
Pabeigts šāds klašu skaits: no 1941. g. līdz 1961. g. – 7 klases;
no 1962. g. līdz 1989. g. – 8 klases; 1990. g. un vēlāk – 9 klases.
Pamatizglītība,
ieskaitot
profesionālo pamatizglītību

3

Arodizglītība ar pedagoģisko
korekciju – pēc 8 klasēm

4

Retos gadījumos, kad pēc nepabeigtas pamatizglītības tiek
apgūtas kādas arodapmācības programmas (piem.,
atsevišķās lauksaimniecības skolās, ieslodzījuma vietu
iestādēs). Mācību ilgums ir 1–2 gadi.
Tiek dota iespēja paralēli profesionālās kvalifikācijas apguvei
iegūt arī vispārējo pamatizglītību. Iegūts atestāts par
arodizglītību un apliecība par pamatizglītību. Mācību ilgums
ir 3 gadi.

Vidējā izglītība
tai skaitā:
vispārējā vidējā izglītība
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Pabeigtas 10–11 klases līdz 1989. g.; 1990. g. un vēlāk – 12
klases.

profesionālā vidējā izglītība

6

Pēc
pamatskolas
vai
vidusskolas
absolvēta
arodskola/tehnikums, vai arī pēc arodskolas/tehnikuma, kas
nedod vidējo izglītību, apgūti vispārizglītojošie priekšmeti.

Augstākā izglītība
tai skaitā:
pirmā
līmeņa
profesionālā
augstākā izglītība (koledžas)
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akadēmiskā izglītība (bakalaura
grāds)
vai
otrā
līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
(profesionālā bakalaura grāds)

8

akadēmiskā izglītība (maģistra
grāds)
vai
otrā
līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
(profesionālā maģistra grāds)

9

doktora grāds

10

Attiecas tikai uz personām, kuras augstskolās vai koledžās
mācījušās 2–3 gadus un ir absolvējušas šī līmeņa mācību
programmas. Diplomus par pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību sāka izsniegt 2001. gadā.
Iegūts bakalaura diploms vai profesionālā bakalaura diploms.
Studiju ilgums pilna laika studijas ir 3–4 gadi.
Neieskaitīt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Padomju laika augstākā izglītība – studiju ilgums mazāks nekā
5 gadi.
Iegūts maģistra diploms vai profesionālā maģistra diploms.
Kopējais pilna laika studiju ilgums – 5 gadi. Augstskolu
absolventi (personas, kuras beigušas augstskolu gan pirms,
gan pēc 1990. gada).
Ārsti, farmaceiti, zobārsti u.c. garās programmas, pēc kurām
var stāties doktorantūrā.
Padomju laika augstākā izglītība – studiju ilgums ir 5 gadi.
Zinātņu doktors.
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1.3.

Profesija

5.aile – Profesija – kods.
Šajā atskaites ailē dati tiek aizpildīti atbilstoši tiesisko attiecību Personas amatu datu
kartītei ar tipu “Pamatslodze”, kas spēkā uz 31.10.2014, lappusē Darba vieta laukā
Profesija norādītā koda - tiek paņemtas pirmās četras zīmes.

1.4.

Profesijas apraksts

6.aile – Profesija – apraksts.
Šī aile automātiski neaizpildās, iespējams manuāli labot atskaitē.
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1.5.

Normālais vai nepilns darba laiks

7.aile – normālais vai nepilns darba laiks.
Šajā ailē jānorāda, vai darba ņēmējs strādā normālo vai nepilnu darba laiku:
- Ja normālais, tad norāda 1,
- Ja nepilns, tad norāda 0,XX (kas ir daļa no pilnas slodzes ar divām zīmēm aiz
komata).
Informācija tiek aizpildīta kā personas amatu datu kartīšu slodžu kopsumma.
Ja slodžu kopsumma ir lielāka par 1, pārskatā tiek uzrādīts normālais darba laiks -1.
Ja slodžu kopsumma ir mazāka par 1, tad norāda slodzes lielumu.
Piemēram, ja ir divas personu amatu kartītes: pamatslodze – 0.7 un papildslodze –
0.3, tad atskaitē tiks norādīta kopsumma 1 – normālais darba laiks.
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1.6.

Darba līgums vai uzņēmuma līguma veids

8.aile - darba līguma vai uzņēmuma līguma veids
Informācija tiek iegūta no tiesiskām attiecībām piesaistītā tiesisko attiecība veida lauka
Kods statistikai.
Izvēlne: Pamatdati –> Personāla uzskaite –> Tiesiskajām attiecībām –> Tiesisko
attiecību veidi
Esošajiem tiesisko attiecību veidiem jāpiešķir atbilstošais kods statistikai:
- Uz nenoteiktu laiku – 1,
- Uz noteiktu laiku – 2,
- Uz noteikta darba izpildīšanas laiku - 3,
- Māceklis, praktikants - 4
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1.7.

Pie respondenta nostrādāto pilno gadu skaits

9.aile – Pie respondenta nostrādāto pilno gadu skaits
Šajā ailē jānorāda pie respondenta nostrādātais kopējais pilno gadu skaits līdz
2014. gada 31. oktobrim. Pilno gadu skaitu nosaka, sākot no gada un mēneša, kad
darba ņēmējs sāka darbu pie respondenta.
Aprēķins tiek veikts, ņemot vērā tiesiskajās attiecībās norādīto darbā pieņemšanas
datumu.
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1.8.

Aprēķinātā bruto darba samaksa

10.aile – Aprēķinātā bruto darba samaksa (ieskaitot darbnespējas lapas A samaksu)
(par visu gadu)
Informāciju varēs iegūt, ja Samaksas veidiem lappusē Statistika būs atzīmēta kāda
no izvēles pogām, kuras attiecās uz Darba samaksu.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.9. Aprēķinātā bruto darba samaksa bez visu veidu neregulārām
izmaksām
11.aile – No tās aprēķinātā bruto darba samaksa bez visu veidu neregulārajām
izmaksām (ieskaitot darbnespējas lapas A samaksu)
Šajā ailē tiek ierakstīts aprēķina rezultāts: no kopējās darba samaksas bruto summas
jeb 10.ailes tiek atņemta neregulāro samaksu bruto summa.
Informāciju varēs iegūt, ja Samaksas veidiem lappusē Statistika būs atzīmēta kāda
no izvēles pogām, kuras attiecās uz Neregulārā.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.10. Mēnešu skaits, par kuriem aprēķināta bruto darba samaksa
12.aile – Mēnešu skaits, par kuriem aprēķināta bruto darba samaksa
Šajā ailē jānorāda mēnešu skaits, par kuriem aprēķināta bruto darba samaksa
2014. gadā.
Neiekļauj periodus, par kuriem darba samaksu neaprēķina: piemēram, bezalgas
atvaļinājums, darbnespējas lapa B, bērna kopšanas atvaļinājums. Šiem Samaksas
veidiem (bezalgas atvaļinājums, darbnespējas lapa B, bērna kopšanas atvaļinājums)
lappusē Statistikai jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Neieskaitīt laiku par bruto
samaksu.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.11. Bruto darba samaksa natūrā
13.aile – Bruto darba samaksa natūrā
Šajā ailē jānorāda bruto darba samaksa natūrā par periodu no 2014. gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim (par visiem 2014. gada mēnešiem).
Informāciju varēs iegūt, ja Samaksas veidiem lappusē Statistika būs atzīmēta izvēles
rūtiņa Bruto darba samaksa natūrā.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.

1.12. Gadā apmaksājamo atvaļinājuma dienu skaits
14.aile – Gadā apmaksājamo atvaļinājuma dienu skaits
Atskaitei informāciju par apmaksājamo atvaļinājuma dienu skaitu ir iespēja iegūt tikai
no aprēķina rezultātiem.
Atskaitē šo informāciju ir iespējams labot, ja aprēķinātās atvaļinājuma dienas
neattiecas uz izvēlēto periodu (2014.g) vai arī, ja atvaļinājuma dienas nav izmaksātas,
vai pārceltas uz nākamo gadu.
Dienu skaits tiks ņemts no visiem Samaksas veidiem, kuriem lappusē Statistikai būs
atzīmēta izvēles rūtiņa Gadā apmaksājamo atvaļinājuma dienu skaits.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.13. Aprēķinātā bruto samaksa bez visu veidu neregulārām
izmaksām
15.aile – Aprēķinātā bruto samaksa bez visu veidu neregulārām izmaksām (ieskaitot
darbnespējas lapas A samaksu) – oktobris.
Saturs atbilst 11.ailes saturam, tikai par oktobra mēnesi norādītajam gadam.
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1.14. Darba samaksa par virsstundām
16.aile – Darba samaksa par virsstundām – oktobris
Šajā ailē tiek norādīta aprēķinātā bruto darba samaksa par virsstundām.
Summa par virsstundām tiks ņemta no visiem Samaksas veidiem, kuriem lappusē
Statistikai lauku grupā Pārskatam par darba samaksas struktūru pirmajā laukā būs
norādīts Virsstundas.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.15. Piemaksa par maiņu darbu
17.aile – piemaksa par maiņu darbu - oktobris
Šajā ailē tiek norādīta aprēķinātā bruto piemaksa par maiņu darbu 2014. gada oktobrī
(no 15. ailes). Tā ir īpaša piemaksa par maiņu darbu, nakts darbu un darbu brīvdienās,
ja šo darbu neuzskata par virsstundām. Iekļaujamā summa ir piemaksa vai
papildsamaksa, nevis kopējā samaksa par šādu maiņu darbu.
Summa par maiņu darbu tiks ņemta no visiem Samaksas veidiem, kuriem lappusē
Statistikai lauku grupā Pārskatam par darba samaksas struktūru pirmajā laukā būs
norādīts Piemaksa par maiņu.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.16. Apmaksāto stundu skaits
18.aile – Apmaksāto stundu skaits (faktiski nostrādātās un nenostrādātās, bet
apmaksātās stundas, t.sk. ikgadējais atvaļinājums, darbnespējas lapa A) – oktobris.
Šai ailei informācija tiks ņemta no tiem Samaksas veidiem, kuriem lappusē Statistikai
lauku grupā Nostrādātais un apmaksātais laiks būs atzīmēta izvēles poga Faktiski
nostrādātās stundas vai Nenostrādātās, bet apmaksātās stundas.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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1.17. Apmaksāto virsstundu skaits
19.aile – apmaksāto virsstundu skaits – oktobris.
Šajā ailē tiek norādītas stundas no Samaksas veidiem, kuru summas tiek norādītas
16. ailē.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.

19

1.18. Ja darba ņēmējam par 2014. Gada oktobri 15. ailē ir iekļauta
darbnespējas lapas A samaksa un tā aprēķināta mazāk par 100% no
vidējās izpeļņas, tad jāuzrāda ciparu ‘’1’’
20.aile – Ja darba ņēmējam par 2014. Gada oktobri 15. ailē ir iekļauta darbnespējas
lapas A samaksa un tā aprēķināta mazāk par 100% no vidējās izpeļņas, tad jāuzrāda
ciparu ‘’1’’.
Ciparu "1" uzrāda, ja darba ņēmējam par oktobri aprēķinātajā darba samaksā (15. ailē)
ir iekļauta darbnespējas lapas A samaksa pēc samazinātas likmes (mazāk par 100%
no vidējās izpeļņas), kā tas noteikts normatīvajos tiesību aktos;
Ja darba ņēmējam nebija darbnespējas lapas A par oktobra dienām, tad 20. aile ir
tukša.
Informācija tiks ņemta no tiem Samaksas veidiem, kuriem lappusē Statistikai lauku
grupā Pārskatam par darba samaksas struktūru būs atzīmēta izvēles rūtiņa DNL
apmaksāta mazāk kā 100%.
Izvēlne: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Samaksas veidi.
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2.

Atskaites sagatavošana

2.1.

Atskaite 5-Darbs par 2014. gadu

Izvēlne: Atskaites -> Algas -> Statistika -> Pārskats par darba samaksas struktūru (5Darbs)
Jāveic jauna pārskata pievienošanas darbība

.

Jāaizpilda ievadformas Pārskats par darba samaksas struktūru (5-Darbs) galvenes
lauki:
- Gads – norāda 2014,
- Kods, Nosaukums – pēc izvēles,
- Dokumenta datums vai Aprēķina datums - vēlams norādīt “Dokumenta datums”.
- norāda pārskata sagatavošanas datumu.
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Lappuse Respodenta informācija aizpildās pēc pogas Rēķināt nospiešanas.
Ja tiek strādāts Vairāku nodokļu maksātāju režīmā, vēlams sākumā aizpildīt lauku
Iestāde.

Lappusi Informācija par respondentu un vietējo vienību aizpilda manuāli.
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Lappusē Dati par darba ņēmējiem, nospiežot pogu
, tiek atvērts Tiesisko
attiecību saraksts ar personas pamata tiesiskajām attiecībām, kas spēkā uz
31.10.2014, kurā jāizvēlas pievienošanai nepieciešamie darbinieki.

Atskaitē neuzrāda tos darba ņēmējus, kuri nebija darba attiecībās 2014.gada
31.oktobrī, t.i., kurus atbrīvoja no darba 30. oktobrī un agrāk, kā arī tos, kurus pieņēma
darbā 1. novembrī vai vēlāk.
Darba ņēmēju izlasi veic, vadoties tikai pēc dzimšanas dienas datuma. Atlasi vienmēr
sāk ar tiem darba ņēmējiem, kuri dzimuši 15. datumā.
Sarakstā iezīmē nepieciešamos darbiniekus un pievieno atskaitei.
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Par katru darbinieku lappusē Dati par darba ņēmējiem automātiski aizpildās
dzimums, dzimšanas dati, izglītība, profesija, darba laiks (normālais vai nepilns darba
laiks), darba vai uzņēmuma līgums un nostrādāto gadu skaits.

Lappuses Dati par darba ņēmējiem sarakstā ir pieejamas labojamas kolonnas,
izņemot tās, kuras ir pelēkā krāsā, un nevajadzīgās rindas iespējams dzēst.
Lappuses sarakstā iespējams labot konkrēto ierakstu vai arī, iezīmējot vairākus
ierakstus un nospiežot pogu
vērtību.

, visiem ierakstiem masveidā piešķirt vienu noteiktu

Logā Lauku labošana iezīmētajām rindām atzīmē izvēles pogu Mainīt uz un izvēlas
piedāvātās vērtības (izglītība, darba laiks, līguma veids) vai ieraksta konkrētu vērtību
(profesijas apraksts).
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Lai iegūtu summas, jānospiež poga Rēķināt.

25

2.2.

Atskaites drukāšana

Atskaiti ir iespējams izdrukāt, izpildot drukāšanas darbību
formu “5-darbs”.

2.3.

un izvēloties izdrukas

Atskaites sagatavošana e-pārskatam

Lai atskaiti varētu eksportēt xml failā, jābūt aprakstītai datu ārējā eksporta metodei “5darbs”.
Izvēlne: Pamatdati -> Datu apmaiņa -> Datu ārējā eksporta metodes.
Ievadformas Eksporta metode laukā Dinamiskās bibliotēkas fails jāizvēlas
EXP5DARBSXML.DLL.
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Lai sagatavotu xml failu, kuru pēc tam iespējams ieimportēt e-pārskatā, izvēlnē
jāizvēlas izveidotā ārējā eksporta metode “5-darbs” un jānospiež poga
Veikt eksportu.
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